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,

EX THUCYD. L, VI. CAPP. LXXXIX XCII

IN SVECANAM TRANSLATA LINGUAM,

PRJEFATIO.

C/onfecto bello, quod per longam Seriem annorum Graecia
gesserat ad versus Persas, inimicissimos suos hostes, fessis mul-
taque jam perpessis Grafels affulsit spes, pace recuperata, lse-
tiores agendi dies. At invidia, nullam quietem concedens,
gravissimum accendit bellum inter prseeipuas Grseciae civitates,
Laeedaimonem et Alhenas, quarum altera alterius crescentem
potestatem semper formidavit. Misera nunc ipsa Grsecia ex-
bibuit cruentam belli, ut ita dicam, civilis scenam, non barba¬
rorum, sed Graecorum sanguine perfusam. — Peloponnesiaco
bello deeem circa annos varia jfofluna geslo, pacem, vel po-

tius inducias, inierunt Lacedaemonii et Athenienses. Quo in-
tervallo Athenienses, decreVerunt 11t in Siciliam navalem fa-

'eftrent expedilionem, ea dueti opinione, se ornnia recuperatu-
ros, si hanc insulam suam sub potestatem redegiösent.. Spe-
ciosa etiam iis non defuit illius profectionis caussa; Egestani
énioi Alhenas miserant legatos, qui auxilium peterent contra
Selinuntios et Syracusanos. Huic expeditioni raulti sunt adver-
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sati, et inprimis Nicias, vir pugna fortissimus, consiliis pru-
dentissimus , qui faclis jamdia ostenderat, patriam sibi sum-
mae esse curae. Res tarnen peracta est consilio Alcibiadis,
juvenis temerarii et luxuriosi, qui suae glorice cupiditati nihil
intentatum reliquit, quo suam auctoritatem auctum iri existi-
mavit. In aniraum induxerat ille juvenis, devicla Sicilia si
in patriam victor rediret, se, surnmis ornatum honoribus, rem-

publicam deinde pro arbitrio administraturum. Ipse eiiam
dux delectus est, eique sunt duo dati collegre, Nicias et La-
machus. Priusquam autem proficiscerentur, aecidit, ut oranes

statuae, quse Hernue dicuntur, una nocte dejicerentur. Nefandi
illius facinoris suspicio in Alcibiadem cecidit, eum tarnen

profectionem parantem non interpellarunt adversaria? factio-
ms homines, absentem vero lassse religionis reura iecerunt.
Legatos inde in Siciliam miserunt Athenienses, qui Alcibia¬
dem aliosque quosdam domum rodire juberent, caussam diclu-
r°s. Ex Sicilia navi profecli Thulium appulerunt,· ibi autem,
limore captus, ne, si ALlienas rediret, ignominia afficerelur7
clam est elap.sus Alcibiades atque in Elidem perfugit. Adhor-
tantibus Lacedcemoniis fLdemque promittentibus, illinc se con-

tulit Lacedsemonera. Aecidit, ut eodem tempore ibi adessent
legati Corinlhiorum et Syraeusanorum, oranles, ut periclitau-
tibus Syracusanis auxiliuni ferrent Lacediemonii. Alcibiades,
cui et jueundissima et opportunissima ea res accidere videbatur,
in concione prodiit, et sequenli oralione adhortatus est La-

cedoemonios, ut. Atheniensibus indicerent bellum.
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.89· JL-^et år nödvåndigt att först infor Eder tala om
den beskyllning man gjort mig, på det I icke, af misstro¬
ende till mig, mån obenågnare hora det, som rörer det all·
manna. Då mina förfader, i anledning af en klagopunkt,

upsagt den offentliga gåstvånskap, hvari de voro med eder
stat, har jag åter förnyat den, och bevisat Eder tjenster så
val eljest, som i synnerhet i eder olycka vid Pylus, Men
oaktadt jag fortfor att vara Eder tillgifven , hafven I dock
efter eder förlikning med Athenienserna, beredt magt och
anseende åt mina fiender, genom hvilka I underhandlat, men

vanåra åt mig. Derföre hafven I med råtta af mig blifvit
förfördelade, så val då jag vande mig på Mantineernas och
Argivernas sida , åfvensom i hvad annat jag motarbetat Eder.
Men om någon då under sjelfva lidandet, utan skål vredga¬
des på mig, må han dock nu, betraktande saken ur dess
råtta synpunkt, andra tänkesätt. Eller också, om någon ak¬
tat mig såmre, för det jag hållit mig på folkets sida, skall
han åfven i sådant fall finna sitt missnöje ej vara grundadt.
Mot Euvåldsherrskarne hafve vi (Athenienser) alltid varit i
strid , och allt hvad] som år Enväldet motsatt kallas Folk j
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derförea) har åfven folkets angelägenheter oafbrutet legat
oss om hjertat. Derjemte då Statens styrelse år demokratisk,
har det ofta varit nödvändigt att följa det nårvarande behof-
vets kraf; men jag har dock försökt att uti Stats-saker iakt-
taga större måtta, ån det rådande sjelfsvåidet synts medgifva.
Andre hafva funnits, så val fordom, som nu, hviike förledt

menigheten till fåtderiligare foretag; — desse åjo åfven de,
tom förjagat mig. Jag har, under det jag stod i spetsen för
de allmånna Srenderna, följt den ofvenygelsen, att det skick,
hvari staten vunnit den största magt och frihet, och hvari
man emottag itden, detsamma borde man ock soka att bibe-
ålla. Vi alle, som tanke något, vete ock vål hvad folk.
vålde ϊγ, och jag ej såmre åo någon, for att klandra det.
Något nytt kan dock ej sågas om en allmånt erkänd dårskap;
och att andra den, syntes oss ej säkert, då I såsom fiender
stöden vid vår sida.

90. Detta år förhållandet med de mig gjorda beskyllningar.
Men hvad I nu boren föra under ofverlåggning, och jag,

a) Alii vertunt vocabula ux initvov ita: ab illo tempore, Hic tum

Quidem sensus t ab illo tempore, (quo scilicet sunt ejecti ty¬
ranni) penes nos fuit rerum admjnisttatio.
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om jag vet något mera derom ån I, bor framstålla, det mån
I nu höra. Vi (Athenienser) seglade till Sicilien, för att,
om möjligt, först underkufva Sikelioterna, efter dem åter
åfven Italerna, och att sedan göra ett försök mot Carthager-
na och deras vålde. Om detta lyckades, antingen alltsam·
man eller till det mesta, åmnade vi derpå anfalla Peloponne-
sus i förening med alla de Hellener vi från dessa lånder
samlat, jemte en mångd bcsoldade barbarer, Iberer cch andra,
som bland dessa barbarer för stridbaraste anses. Vi skulle
ock till dem vi redan ågde, byggt flera nya treroddarskepp
(ty Italien åger öfveiflöd af bygnadsviike), med dem rundt
omkring inspärrat Peloponnesus, under det vi tillika från
landsidan med landthåren anfallit, och intagit somliga ståder
med storm, andra med belägring; och hårpå grundade vi
vårt hopp att lått bringa kriget till slut, och derefter blifva
hela Greklands beherrskare. Penningar och proviant, hvari-

genom en del af detta låttare kunde utföras b), skulle dessa

b) Hoc loco iis assentimnr, qui verba ωστι Ινπορωπξον γιγνισ&Μ
τUi ίυτων cum Bauero ita vertunt; "ut res illas, quas animo
conceperarous, commodius perageremus," Alii autem refe-
runt τικ* «.ντων ad ea, quae antecedunt, verba et
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intagna stallen lemna i ofverflod1, utan att vi behöfde till¬
gripa afkastningen af vårt eget land. —

91. Vår afsigt med den nyligen afseglade flottan, hafyén I
nu af mig, som på det noggrannaste kanner den, erfarit; de
qvarblefne anförarne skola ock, så vidt de kunna, handla ef¬
ter samma plan. Men att for Sicilien ej gifves någon rädd¬
ning, om I icke kommen till undsättning, det mån I nu

förnimma. Sikelioterne åro val mindre krigserfarne; likväl,
om de enhälligt förenade sig, skulle de kunna råddas. Men
Sytacusanerne ensamme, som redan i en tråifning i massa

blifvit slagne 3 och som dessutom af en flotta åro inneslutne,
skola ej vara i stånd att motstå Atheniensernas dervarande
krigsstyrka. Intages denna stad, år hela Sicilien erofrad ,

och derefter åfven Italien; och den fara, som jag nyss sa¬
de hota Eder från detta håll, skall inom kort tid öfverraska
Eder. Må derföre icke någon tro, att han nu endast har
att öfverlågoa om Sicilien, utan åfven om Peloponnesus, i

rtrov eamque cb caussam vertit ex. gr. Oslander ita: Geld
und Lebensmittel im Ueberflusse zu liefern, Sölten nach un¬

serer Meinung jene dort erworbenen Gebiete hinreichend im
Stande seyn.



don händelse I icke skyndsamt verkstålien detta och dit of.
versanden på skepp en hår af sådane mån , som sjelfve kun¬
na fora årorna, och straxt vid sin ankomst kunna strida så¬
som tungtbevåpnade, och (hvilket jag anser nyttigare ån sjelf·
va håren) medskicken en Spartansk befålhafvare att i ordning
bringa dem, som till bistånd infinna sig, och att tvinga de
genstråiviga till lydnad. Få detta sått skola de, som iorut
åro eara vänner, fatta större mod, och de, som hysa någon
tvekan, skola med mindre fruktan ofvergå på eder sida.
Derjemte boren I åfven mera öppet fora kriget hår i Grek¬
land, på det att Syracusanerne, ofvertygade om att deras
sak ej år likgiltig for Eder, må gora kraftigare motstånd,
och att Achenienserne mindre förmå att skicka sitt folk en

ny förstärkning. Man bor ock befåsta Dekeleia uti Attica,
hvilket Athenienserne alltid mest frukta, och anse såsom deri
enda olycka, som de ånnu ej i kriget erfarit. Den skall
säkrast skada sina fiender, hvilken, efter noggran forskning,
tillfogar sina fiender det onda, for hvilket han vet dem mest

frukta; ty det år naturligt, att hvar och en båst inser och
fruktar sina egna faror. Med förbigående af de mångfaldiga
fordefar, som I skolen vinna genom detta befästande, och
de hinder, som I derigenom skolen lågga i vågen for edra
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fiender, vill jag blott vidröra de förnämsta. Alla de hjelp-
mede], som detta land erbjuder, skola dels med. våld, dels
af sig sjelfva tillfalla Eder. Athenienserne skola straxt be-
röfvas inkomsten af Silfvergrufvorna uti Laurion, och allt
det, hvärm ed de nu riktas af sjelfva landet och af domstois-
sportlerna; men i synnerhet skola de berofvas skatten af
Rundsforvandterna, som mindre utgår, når desse, finnande
Eder med allvar och kraft föra kriget, mindre om dem sko¬
la bekymra sig.

92, Att detta skyndsamt och beredvilligt utföres, det beror
af Eder, I Lacedaemonier, ty att det år verkstållbart, att jag
ej, tror jag, skall hafva misstagit mig i mitt omdöme, der-
0111 år jag fullt öfvertygad, Och jag vill ej för någon bland
Eder såmre anses, deiföre att jag, som förr synts ålska mitt
fädernesland, tillika med dess hätskaste fiender, nu ifrigt går
till dess anfall; eller att mitt tal misstankes såsom ingifvet
af en flygtings håmdgirighet. Ty jag år en flykting från
deras ondska, nvilke fördrifvit mig, ej från den fördel, som

jag skulle bereda Eder, om I lydden mig; och fiendtligare
for t,nig åro ej de, hvilke, såsom I, någon gång skadat si-
na fiender, ån sådane som tvungit sina vänner att blifva fien-
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der. Fosterlandskärlek äger jxg ej i och genom der, hvsr-
med jag förolämpas, utan i ägandet af medborgerlig säker¬
het. Ej heller tror jag mig gå emot ett fädernesland, som
for mig ännu år till, utan långt snarare återforvärfva ett för-
loradt. En sann fäderneslandets vän är ej den, hvilken mot

detsamma ingenting foretager, sedan han orättvist förlorat
det; utan den, som, af längtan derefcer, på alit sått söker
att återvinna det. Jag begär derföre att I, Lacedasmonier,
utan betänkande anvånden mig vid, alla farliga och svåra fö¬
retag, väl bekante med det af alla omsagda yttrandet, att,
om jag såsom fiende högeligen skadat, så kan jag ock såsoin
vän tillbörligen gsgna Eder, så mycket mer, som jag med
säkerhet kanner Atheniensernes ställning, men deremot blott
gissat till eder egen. Betanken att I nu öfverlåggen om det,
som för Eder är af högsta vigt, och dröjer, ej med fälttåget
mot Sicilien och Aftica, på det I derstädes, genom ett ringa bi¬
träde, mågen rädda det som är stort, samt störta Athenien¬
sernes nuvarande och blifvande magt, för att aerefter sjelfve
lefva uti säkerhet, och stå i spetsen för hela Hellas, soui
frivilligt och ej af tvång, utan med välvilja, skall lyda Eder, —



 


